
На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник 
РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - други закон, 72/2009 - други закон  43/2011 - 
Одлука УС РС и 14/2016), члана 70. став 1. тачка 1. Статута Општине Ириг ("Службени 
лист општина Срема", бр. 13/14, 30/14, 9/15 и 8/17), члана 10. Одлуке о накнади за 
заштиту и унапређивање животне средине ("Службени лист општина Срема", број 
36/2015), Скупштина општине Ириг, на седници одржаној  25.08.2017. године, донела  је 

 
Програм  коришћења средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине на територији Општине 

Ириг за 2017. годину 

Члан 1. 

Овим програмом утврђују се планирани приходи и намена коришћења средстава за 
активности које се током 2017. године планирају у области заштите и унапређивања 
животне средине. 
За реализацију овог програма планирају се средства из буџетског фонда за заштиту 

животне средине Општине Ириг у укупном износу 2.000.000,00 динара. 

Члан 2. 

Средства из члана 1. став 2. овог програма користиће се за: 
1. Праћење стања животне средине (мониторинг) на територији Општине Ириг: 

500.000,00 динара. 
У току 2017. године планира се праћење следећих параметара: 
- праћење квалитета ваздуха, 
- праћење нивоа буке у комуналној средини, 
- праћење квалитета вода у потоцима, 
- мерења буке у ванредним ситуацијама, 
- мерења у ванредним ситуацијама. 
За реализацију наведених мониторинга у току 2017. године ће бити склопљени 

уговори са овлашћеним и стручном организацијама. 
2. Подстицајне, превентивне и санационе мере  1.200.000,00 динара: 
- сузбијање комараца и крпеља, 
- сузбијање амброзије, 
- дератизација домаћинстава, 
- дератизација депонија и сточних јама, 
- санирање дивљих депонија, 
- мере заштите животне средине у ванредним ситуацијама,  
- друге потстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте за чијом се 

реализацијом укаже потреба 
Наведени предвиђени пројекти и мере ће бити реализовани у складу са решењима и 

обавезама у складу са Законом о заштити животне средине и Законом о управљању 
отпадом и у сарадњи са другим субјектима на територији Општине Ириг. 
Средства наведена у члану 2.став 1. тачка 2. распоређиваће се на основу уговора који 

председник Општине закључи са корисником средстава, а на основу поднетих захтева 
Јавних предузећа и других субјеката са територије Општине Ириг, као и уговора са 



овлашћеним стручним и научним организацијама и установама, након спроведене јавне 
набавке у складу са Законом о јавним набавкама. 

3. Едукативни програми и јачање свести из области заштите животне средине  
200.000,00 динара: 

- Дан планете земље, 
- Светски дан заштите животне средине, 
- Кампања за смањење продукције комуналног отпада и предности рециклаже и 

компостирања, 
- Кампања сезонског сакупљања биомасе, 
- Успостављање награде еко бизнис идеја године, 
- Извиђачки еколошки камп. 
Средства наведена у овом ставу распоређиваће се на основу поднетих захтева за 

суфинансирање од стране невладиних организација са територије Општине Ириг. 
4. Медијска кампања, информисање и објављивање података о стању и 

квалитету животне средине  100.000,00 динара. 
У циљу редовног, благовременог, потпуног и објективног извештавања јавности о 

стању животне средине, јавности рада Општинске управе и јачања свести о значају 
заштите животне средине у току 2017. године планирано је континуално праћење стања 
животне средине путем средстава јавног информисања. 

Члан 3. 

Финансирање односно суфинансирање активности из овог програма, вршиће се из 
буџетског фонда за заштиту животне средине, у зависности од прилива средстава 
прикупљених у складу са Законом о заштити животне средине ("Службени гласник РС", 
бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - други закон, 72/2009 - други закон  43/2011 - Одлука УС 
РС и 14/2016). 

Члан 4. 
Када се приходи не остварују у планираном износу, председник Општине и Општинско 
веће Општине Ириг утврђују приоритетне активности, на предлог органа надлежаног за 

заштиту животне средине Општинке управе општине Ириг. 

Члан 5. 

Реализацију овог програма и надзор над извршењем уговорених обавеза и реализацију 
појединих програма и пројеката спроводи органа надлежаног за заштиту животне средине 
Општинке управе општине Ириг. Извештај о реализацији овог програма Општинском већу 
подноси органа надлежаног за заштиту животне средине Општинке управе општине Ириг, 
пре усвајања програма за наредну годину. 

Члан 6. 

Овај програм објавиће се у "Службеном листу општина Срема". 
 

Скупштина општине Ириг 
Број: 01-011-34/2017 
Датум: 25.08.2017. 

                                                             ИРИГ                                       Председник 
                Владислав Илкић 


